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WAT VINDEN WIJ BELANGRIJK?
Een gemeente die afspraken nakomt
Een gemeente die duidelijk communiceert
Een gemeente waarin inwoners zich veilig voelen
Een gemeente waar je prettig woont en de omgeving
schoon, heel en veilig is
Een gemeente die oog heeft voor duurzaamheid
Een gemeente die haar huishoudboekje op orde heeft

Dit vinden wij zeker ook belangrijk:
Dat je de zorg krijgt die je nodig hebt
Dat je vereniging gewaardeerd wordt
Dat jongeren fijn opgroeien
Dat ondernemers hier floreren
Dat je binnen de gemeentegrenzen kunt recreëren

Het CDA is een middenpartij met
duidelijke standpunten.
Het CDA gaat ervan uit dat je zelf
verantwoordelijk bent voor je
leven en dat je anderen helpt als
dat nodig is. Wij vinden ook dat
je om hulp mag vragen als je die
zelf nodig hebt, bij je omgeving
als dat kan en bij de gemeente als
dat moet.
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Het CDA heeft oog voor de
toekomst, omdat jonge mensen
daarop mogen vertrouwen. Zij
zetten voort wat wij achterlaten.
Het CDA staat in het hier en nu.
We willen moeilijke problemen
niet uit de weg gaan en
doorschuiven naar de toekomst.
We willen alleen geld uitgeven
waar we over beschikken.

CDA KAAG EN BRAASSEM
GAAT VOOR WEL ZIJN
Iedere dag leven we in ons dorp, we zien onze buren, we doen onze
boodschappen, we doen er ons werk of we komen er thuis. Voor een
goede en sterke samenleving zijn juiste verhoudingen tussen mensen,
markt en overheid nodig. In die samenleving staan mensen centraal.
In die samenleving zien wij betrokken inwoners die met elkaar samen
leven, werken en bouwen aan een gemeenschap.
Het sleutelwoord in een goede
relatie is vertrouwen. Wij staan
voor een gemeente die vertrouwen
heeft in haar burgers. Wij geloven in
verantwoordelijkheid op het laagst
mogelijke niveau, zo dicht mogelijk
bij de mensen zelf. In die gemeente
kan de gemeente het onderhoud van
groen in je straat bijvoorbeeld gerust
overlaten aan de mensen zelf. Zij
regelen het onderling.
Onderling vertrouwen is een bouwsteen voor een sterke samenleving. In
die sterke samenleving staat niemand
er alleen voor. Dat geldt als eerste in
ons eigen huis, waar we elkaar helpen
en verantwoordelijkheid voor elkaar
nemen. Die belofte van zorg voor
elkaar geldt óók voor de samenleving
als geheel in Kaag en Braassem. Het
CDA wil daaraan bijdragen met haar
politieke programma.

Plezierig wonen, gelukkig leven
op een duurzame manier
Verantwoordelijkheid nemen voor
onszelf en voor anderen leidt tot
een samenleving waarin niemand
aan zijn lot wordt overgelaten. De
zorg voor onze ouderen, zieken en
gehandicapten moet goed geregeld
zijn.

Wij staan voor eerlijke economie.
Dit betekent dat wij investeren in
laagdrempelige toegang (iedereen
moet er gebruik van kunnen maken),
in bereikbare kennis, in innovatie
(nieuwe technieken en materialen) en
in duurzaamheid bevorderen. Minder
energieverbruik is een opdracht voor
alle sectoren en alle huishoudens. De
akkoorden van Parijs verplichten ons
tot het investeren in nieuwe vormen
van energieopwekking. Het CDA
vindt dat bij plaatsen van nieuwe
windmolens of zonneweiden direct
omwonenden meeprofiteren van
de opbrengst, dat natuurwaarden
gecompenseerd worden en
landbouwgrond wordt gerespecteerd.
Met deze uitgangspunten gaan
wij aan de slag in de volgende
raadsperiode. Wij hebben vertrouwen
in de toekomst. Wij hebben
vertrouwen in de inwoners. Wij kijken
niet naar thema’s, wij kijken naar
mensen. Bij het maken van nieuw
beleid stellen wij de mens centraal.
Wie weet er immers beter wat er in
een dorp nodig is dan de inwoners
zelf!
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EEN GEMEENTE DIE
AFSPRAKEN NAKOMT
Elke inwoner moet kunnen vertrouwen op de gemeente. Afspraken
gelden voor iedereen en dienen nagekomen te worden. Je mag er op
rekenen dat je met respect wordt behandeld.

CDA Kaag en Braassem is voor
Een bestuur dat er is voor de
inwoners en niet andersom.
Een actief meedenkende gemeente
die als het kan helpt bij plannen van
de inwoners.
Lef om moeilijke besluiten te nemen.
Dorpsraden die allerlei verschillende
inwoners vertegenwoordigen:
ondernemers, oude mensen, jonge
mensen, inwoners uit de kern en uit
het buitengebied etc. en wil daarvoor
een dorpsfonds oprichten.
Besluiten die gericht zijn op de
toekomst van Kaag en Braassem.
Invloed van inwoners op
gemeentelijke besluitvorming.

Redelijke regels en belastingen.
Duidelijke communicatie vanuit de
overheid, gerichte handhaving en
stipte nakoming van afspraken.
Het democratisch principe
van macht en tegenmacht;
de gemeenteraad controleert
burgemeester en wethouders en
corrigeert zo nodig.
Rust en betrouwbaarheid in het
gemeentelijk bestuur; daarvoor wil zij
collegeverantwoordelijkheid nemen.
Navolgbare politiek. Dat mensen
het handelen van de lokale politiek
kunnen volgen en de lokale politici
hierop kunnen aanspreken.

CDA Kaag en Braassem is tegen
Het uitstellen of doorschuiven van
moeilijke beslissingen naar de
toekomst.

Geheime en besloten overleggen, als
er geen persoonlijke of gemeentelijke
belangen op het spel staan.

Besluiten nemen zonder iedereen
gehoord te hebben (hoor- en
wederhoor).

#GEWOONDUIDELIJK
BAS KEMPENAAR
LAURA DE RIJK
OSCAR VAN LEIJDEN
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EEN GEMEENTE DIE
DUIDELIJK COMMUNICEERT
Het gemeentebestuur dient de inwoners en is open en duidelijk over haar
handelen. Dat begint met goede communicatie.

CDA Kaag en Braassem is voor
Heldere taal vanuit de gemeente.
Dat zij haar inwoners duidelijk
informeert, uitnodigt en met hen
correspondeert.

Een informatiebulletin dat elke twee
weken AL het gemeentelijk
nieuws bij de inwoners brengt via de
brievenbus of via e-mail.

Een duidelijk geschreven website die
eenvoudig is in gebruik .

Het goed kunnen volgen van elke
vraag/melding/aanvraag door
degene die het betreft.

Tijdige en geregelde informatie als er
iets verandert in de regels
en/of de leefomgeving.

Wij willen investeren in lokale kennis
bij onze ambtenaren.

Gemeentelijke loketten voor
doelgroepen, zoals ondernemers,
verenigingen en dorpsraden.
Tijdige en respectvolle behandeling
van klachten en navolgbare
afhandeling: dat je kunt meelezen of
teruglezen wat er met je klacht
is gebeurd.

CDA Kaag en Braassem is tegen
Het alleen delen van informatie via
sociale media. Informatie moet voor
elke inwoner beschikbaar zijn.
Informatie in ambtelijke taal; elk
bericht moet voor iedere inwoner te
begrijpen zijn.
Informatie met (veel)
doorverwijzingen en/of links. Een
bericht moet alle benodigde
informatie beknopt weergeven.
Doorverwijzing is een extra.
Een samenwerkingsagenda die het
publieke debat in de gemeenteraad
verstomt.

Direct contact met
inwoners en weten
wat er speelt...
Thijs Mooren

5

EEN GEMEENTE WAAR INWONERS
ZICH VEILIG VOELEN
Wel zijn begint met veilig zijn en je veilig voelen. Dat betekent dat je zelf
vriendelijk bent en het terug mag verwachten van anderen. Dat goed
bekend is waar je hulp kunt krijgen als je bedreigd wordt in of om je huis.
Dat je weet dat de wijkagent niet ver weg is. Praktisch gezien betekent
veiligheid ook dat je niet struikelt over losliggende stoeptegels en veilig
kunt fietsen. Wij willen bereiken dat onze gemeente in al deze opzichten
een veilige plek is.

CDA Kaag en Braassem is voor
Algemeen geldende regels.
Meerdere vormen van toezicht. Dat
er buiten de wijkagenten om andere
vormen van toezicht komen.
Het CDA wil bereiken dat buren
elkaar kennen en helpen, waardoor
de buurten veiliger worden
Het oplossen van relatief ‘kleine’
incidenten, door buurtpreventie en
buurtbemiddeling.
Veiligheid in het verkeer. Gevaarlijke
(verkeers)situaties willen wij in
kaart brengen en daar oplossingen
voor vinden. Vooral bij scholen en
sportverenigingen.
Een maximale snelheid van 30 km
per uur binnen de bebouwde kom.
Het verminderen en/of begeleiden
van sluip- en landbouwverkeer door
onze kernen.

CDA Kaag en Braassem is tegen
Drugshandel en -gebruik. Het leidt
tot teveel criminaliteit.
Slecht begaanbare en toegankelijke
openbare ruimte; straatverlichting
moet het gewoon doen, stoepen
moeten goed onderhouden zijn, etc.
Onoverzichtelijke verkeersoversteekplaatsen, vooral op schoolroutes.
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Gescheiden fietsstroken. Als dat
niet lukt, dan willen wij een rode
asfaltlaag op de weg.
Goede verlichting, ook buiten de
kernen. Het liefst met gebruik van
zonnepanelen.
Preciezer groenbeheer. Wij denken
bijvoorbeeld aan maaien in bochten
en kruisingen van wegen.
Eenvoudig toegankelijke informatie
voor mensen om hun gezondheid te
bevorderen.
(Huiselijk) geweld uit de taboesfeer
halen door veel en vaak te vertellen
waar mensen terecht kunnen met
hun probleem.
Het uitbreiden van jeugdwerk, zodat
problemen eerder zichtbaar worden.

EEN GEMEENTE WAAR JE PRETTIG
WOONT EN DE OMGEVING SCHOON,
HEEL EN VEILIG IS
Jongeren wonen graag in onze gemeente en dat moeten we koesteren,
want een mix van jong en oud houdt de kernen vitaal. Wij vinden het
belangrijk dat iedereen prettig woont in zijn eigen dorp. Dat willen we
bereiken door zelfstandig wonen voor iedereen bereikbaar te maken. En
ook door de omgeving zo in te richten dat iedereen zich veilig en prettig
op straat kan begeven.

CDA Kaag en Braassem is voor
Startersleningen.
Ombouwen van oudere gebouwen in
de kernen naar woningbouw.
Inzet van gemaakte woonafspraken
voor starters
Jongerenwoningen op het
Connexxion terrein en in leegstaande
gebouwen.
Hoogbouw op enkele zorgvuldig
uitgekozen plekken, waardoor
groengebieden onbebouwd blijven.
Een woningbouwplan per kern.
Wijken voor het leven. Dit zijn wijken
waar kinderen onbezorgd kunnen
opgroeien en mensen gezond oud
kunnen worden

Het verhogen van het aantal
parkeerplaatsen bij nieuwbouw,
zodat bestaande wijken niet belast
worden met parkeerproblemen.
Extra openbare recreatieplekken met
openbare toiletten.
Behoud van monumenten. Dit kan
bijvoorbeeld door het verstrekken
van kleine leningen aan een
pandbezitter.
Meer bankjes op looproutes en
recreatieve paden. Dit is belangrijk
voor mensen voor wie een wandeling
lastig is.
Het behouden van de open polders.

Onderzoek naar een 2e ontsluitingsweg voor Braassemerland.

CDA Kaag en Braassem is tegen
Migrantenhotels; wij laten
arbeidsmigranten liever nabij
bedrijven wonen.
Het permanent wonen in
recreatiewoningen.
Toestaan van woningbouw als
eigenaren hun pand hebben laten
verpauperen.

De ongelimiteerde groei van
Schiphol. Volgens het CDA dient de
balans tussen economische groei
en leefbaarheid voor de inwoners
rondom Schiphol teruggebracht te
worden in het gesprek. Hiervoor is
het noodzakelijk dat het gemeentebestuur zich opbouwend kritisch
opstelt en zich maximaal inspant om
een goede leefbaarheid voor haar
inwoners te garanderen.
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EEN GEMEENTE DIE OOG HEEFT
VOOR DUURZAAMHEID
“Verbeter de wereld, begin bij jezelf” geldt voor duurzaamheid zeker. Als
gemeente doen we het redelijk, maar er moet een flinke stap bij. Het CDA
staat ook lokaal volledig achter het Parijs Akkoord. Dat betekent 50%
minder CO2 uitstoot in 2030. Het zal niet makkelijk zijn dit doel te bereiken
en iedereen zal zijn steentje bij moeten dragen. Toch willen wij dit ook in
Kaag en Braassem bereiken!

CDA Kaag en Braassem is voor
Gedeelde verantwoordelijkheid:
iedereen draagt zijn steentje bij om
duurzaamheidsdoelen te halen.

Voldoende en goede parkeerplaatsen
voor fiets en auto bij de opstappunten van het openbaar vervoer.

Verdere inzet van energie-coaches.

Zonnepanelen waar mogelijk langs
de (rijks)wegen en grond die niet
gebruikt wordt.

Volle inzet tot 2030 op zonnepanelen
op bestaande daken, panden isoleren
en energie besparen.
Het actief toegankelijk maken van
subsidies voor iedereen .
Het verstrekken van leningen vanuit
de gemeente, om te zorgen dat het
energieverbruik omlaag gaat.
Meer blauw en groen (water en
bomen, gras) in de wijken. Dit zorgt
dat de temperatuur in de wijken
lager wordt. Dit is aangenaam voor
mens en dier en draagt bij aan
plezierig wonen in onze gemeente.
Het verzoeken aan ondernemers
mee te werken aan een natuurlijke
omgeving, zoals het aanleggen van
bloeiende akkerranden en natuurlijke
oevers.

CDA Kaag en Braassem is tegen
Grootschalige zonneparken op
landbouwgrond en/of in de open
polder.
Niets doen op het gebied van
duurzaamheid.
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Inventarisatie en aanpak van
veenerosie (uitdroging van veen) per
polder.
Een toekomstgericht plan om te
voorzien in voldoende laadpalen
voor elektrische auto’s.

EEN GEMEENTE DIE HAAR
HUISHOUDBOEKJE OP ORDE HEEFT
Wij willen niet meer geld uitgeven dan dat er binnen komt; geen kosten
doorschuiven naar de volgende generatie, maar nu verantwoordelijkheid
nemen.

CDA Kaag en Braassem is voor
Goed kijken naar de taken van de
gemeente; geld kun je maar 1 keer
uitgeven.

Gerichte zoektochten naar subsidies
van andere overheden om de doelen
in Kaag en Braassem te bereiken.

Goed overzicht van gemeentelijke
inkomsten en uitgaven en vooral:
hoe, wat en waarom?

Contractbeheer met
samenwerkingspartners op basis
van vooraf vastgelegde afspraken en
spelregels.

Maximale transparantie (alle
informatie delen), ook bij
Braassemerland.
Kritische beoordeling van
uitgaven aan regionale
samenwerkingsverbanden.
Vertegenwoordiging van
raadsleden in regionale
samenwerkingsverbanden, in plaats
van collegeleden.

Voldoende reserves om tegenvallers
op te kunnen vangen. Niet teveel,
zodat de lasten van onze inwoners
betaalbaar blijven. Niet te weinig,
zodat gezamenlijke voorzieningen in
stand kunnen blijven.

CDA Kaag en Braassem is tegen
Investeren zonder dat je weet hoe je
het gaat betalen.
Om onder financieel toezicht te
komen van de Provincie. Wij willen
voorkomen dat belastingen voor
onze inwoners extreem omhoog
moeten.

De belasting meer te verhogen
dan inflatiepercentage. Wij kiezen
in dat geval voor het aanpassen
van plannen/ambities in plaats van
bezuinigingen door te voeren.

CDA gedachtengoed
is inzetten op wel zijn ( je
goed voelen en fijn leven) in
plaats van wel vaart (steeds
rijker, groter, meer).
Anja de Rijk-de Jong
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DIT VINDEN WIJ ZEKER OOK BELANGRIJK

DAT JE ZORG KRIJGT
DIE JE NODIG HEBT
“Niemand tussen wal en schip” blijft
ons motto.
Trots zijn en blijven wij op het feit
dat wij in onze gemeente naar elkaar
omkijken en ons voor elkaar, voor
onze buurt, voor onze vereniging
inzetten. Wij houden er oog voor dat
dat zo blijft.
Iedereen doet mee in onze
gemeente! Dat was zo en dat blijft
wat ons betreft zo. Het is logisch dat
mensen geholpen worden de taal te
beheersen en naar school te gaan
om (nieuw) werk te vinden. Het is
ook logisch dat mensen zelf hun best
doen om mee te doen.
We blijven ideeën en plannen
steunen waarbij buurten,
verenigingen, bedrijven, kerken, etc.
met elkaar de zorg voor ouderen
en zieken in hun eigen omgeving
organiseren.

Goede en vooral tijdige hulp bij
geldproblemen is vanzelfsprekend
en het kan ergere problemen
voorkomen.
Wij voorkomen liever problemen dan
dat we veel kosten moeten maken
om ze achteraf op te lossen.
Wij zijn zuinig op vrijwilligers en
blijven ze een luisterend oor bieden.
Voor elkaar zorgen is de norm.
Professionele zorg is een
overheidstaak.
Wij blijven voorstander van
keuzevrijheid in de zorg.
Armoede vinden wij geen keuze.
Wij houden oog voor hulp met
scholing, persoonlijke benadering en
begeleiding om er uit te komen.
Begeleiding van jongeren in de
jeugdhulp tot de leeftijd van 23 jaar.

De mantelzorger behoudt zijn vaste
plek bij het ‘keukentafelgesprek”.
We blijven strijden tegen
eenzaamheid.

DAT JE VERENIGING
GEWAARDEERD WORDT
Beleid dat verenigingen ondersteund
behouden.
Een verenigingenloket bij de
gemeente als aanspreekpunt.
Het doel van de maatschappelijke
agenda is samen resultaten bereiken
waar iedereen blij van wordt.
Blijven investeren in sport en spel.
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Verenigingen, dorpshuizen
en sportlocaties steunen (met
informatie en eventueel leningen).

DAT JONGEREN FIJN OPGROEIEN
Onwettig drugs- en alcoholgebruik
op tijd signaleren en aanpakken.
Ouders betrekken bij zaken die hun
kinderen betreffen.

Ontmoetingsplaatsen voor jongeren
behouden en zo mogelijk nieuwe
creëren als jongeren dat wensen.

Speelplaatsplan voor de jeugd in alle
kernen.

DAT ONDERNEMERS HIER FLOREREN
Wij zijn zuinig op de bedrijven die
Kaag en Braassem groot hebben
gemaakt.

De gemeente verstrekt actief
informatie aan de aanvragers van
vergunningen.

Wij steunen de ontwikkeling van
nieuwe bedrijventerreinen.

Ondernemers ondersteunen als
zij willen gaan samenwerken in
bijvoorbeeld een ‘innovatiecluster’
(een groep van organisaties en
bedrijven die zorgen voor banen,
innovatie en onderzoek).

Samenwerken met het bedrijfsleven,
vooral ook met onze glastuinbouw en
agrarische ondernemers, om vaste
banen te scheppen.
Een gastvrije gemeente zijn voor
onze ondernemers. De regeldruk
dient daarom niet te hoog te zijn.
Een ondernemersloket in de eigen
gemeente.
Land- en tuinbouwondernemers de
ruimte geven te ondernemen. Er
komt al veel regelgeving op hen af.
Landbouwondernemers zijn
onze groenbeheerders in het
buitengebied. Wij willen met hen
samenwerken om te komen tot
een groenplan waar gemeente en
landbouwondernemers beide profijt
van hebben.

Er moet ruimte zijn voor
schaalvergroting binnen de
bestaande regels en/of voor andere
vormen van landbouw.
Bij plannen waarbij ‘landbouwgrond’
wordt ingeleverd voor ‘natuur’
wordt het belang van de agrarische
sector zorgvuldig meegenomen en
bekeken.

DAT JE BINNEN DE GEMEENTEGRENZEN KUNT RECREËREN
Bestaande recreatiebedrijven willen
wij in principe steunen in hun
plannen.
In meer kernen komt een zwemplek.

Voor initiatieven als ruiterpaden
moeten we gericht op zoek naar
bijdragen vanuit de gemeente of
andere subsidieverstrekkers.

Recreatieplekken voorzien van
openbare toiletten.
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cdakaagenbraassem@gmail.com

CDA Kaag en Braassem

0172-508151 of 06-54677483

@cdakaagenbraassem

p.a. Noordeinde 21
2451 AE Leimuiden

cdkaagenbraass

cda.nl/kaag-en-braassem
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